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 Siorsan  
 
Velkommen til Daracha Siorsan, nyhetsbrevet fra Daracha AS.  
 
Siorsan betyr ”gode nyheter” på Gælisk, noe vi mener at dette nyhetsbrevet formidler. Daracha 
Siorsan sendes pr. epost til alle som ønsker det. Kontakt siorsan@daracha.no for å komme på eller av 
distribusjonslisten. Tidligere utgaver av Siorsan finner du på http://www.daracha.no/siorsan 
 
Alle priser er salgspriser fra Vinhuset ekskl. mva. Prisene er gyldige fra 1.9.2020 frem til ny prisliste 
foreligger, Varene kan også bestilles hos din lokale Servicegrossist og de fleste også hos ASKO. Disse har 
selvstendig prisfastsetting. Prisene som er oppgitt her er ex. mva. pris fra Vinhuset. 
 
Vår lille røde bok om produkter, produsenter og annet, finner du her: http://daracha.no/wp-
content/uploads/Darachas-little-red-2020-2-final.pdf. Leses greiest hvis du laster den ned, og åpner den i 
en pdf-leser i 2 side visning. Kom gjerne med tips om det er noe du vil ha med i neste utgave? 
 

 

Nytt og påfyll 
 
Masse snadder, inklusiv et par taxfree-varianter, den ene fordi standardutgavene alltid er på over 60%. 

 

 

 

 

  

http://daracha.no/destilleri/amrut-distilleries-ltd/
http://daracha.no/destilleri/spirit-of-hven-backafallsbyn/
http://www.daracha.no/siorsan
http://daracha.no/wp-content/uploads/Darachas-little-red-2020-2-final.pdf
http://daracha.no/wp-content/uploads/Darachas-little-red-2020-2-final.pdf
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Compass Box The Peat Monster Arcana 
Skotsk whisky, Blended maltwhisky 
 
Hva er arcana av whiskymaking? De bruker begrepet for å referere til hemmelighetene og 
mysteriene ved modning av fat, ettersom det stadig oppstår nye spørsmål angående eik og 
aldringsprosessen. 'Arcana' kan antyde at informasjon holdes tilbake, men de tror ikke på å 
holde hemmeligheter om whiskyene de lager. Compass Box vil alltid være så gjennomsiktig 
som mulig med de som ønsker å vite. 
Peat Monster Arcana undersøker hvordan røykfylt whisky samhandler med fransk eik. De 
begynte med en fatstyrkeversjon av The Peat Monster - 
blandingen av røykfylte maltwhiskyer - som de deretter fylte i 
tre 1st fill fat av kraftig ristede charred eik. Størstedelen av 
oppskriften består av voksaktig og delikat røykfylt maltwhisky 
fra Talisker Distillery, mens små mengder maltwhisky fra Ardbeg 
og Miltonduff Distilleries gir smaker av tjærefylt torv med en 
sjarmerende fruktighet. 
 
Farge: Gyllen 
 
Aroma: Rike aromaer av sjokolade, kanel og båttjære viker for 
inntrykk av salt sjøluft og tang. 
 
Smak: Noter av tang og modne epler setter preg på smak med 
en utpreget voksaktig tekstur. Peatinessen - tørr og dyp i 
karakter - bygger stadig. 
 
Kommentar: Serveres pent, samspillet mellom krydder og tørr 
torv er på sitt mest intense. Tilsetningen av vann trekker ut 
større eikesødme og frukthagens fruktighet mens den blandes i 
en highball, vil understreke den voksaktige teksturen. En whisky 
som belønner gjentatt prøving. 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Pris: 935, VH 86011081, 70 cl, 46 % 

  

https://www.vinhuset.no/search?q=86011081
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Compass Box Great King Street - Artist's Blend 
Skotsk whisky, Blended whisky 
 
Nesten et tiår etter lanseringen av sin første Blended Scotch; Asyla, gir John Glaser oss 
Artist's Blend, den første i en ny serie som er døpt med navnet på gaten der Compass Box 
hovedkontor ligger; Great King Street. Artist’s Blend trekker på en ekspertdosert 
kombinasjon av malt og kornwhisky bestemt av John Glaser. Malt/kornblandingen, rundt 
50/50, viser i hvilken grad John prioriterer malt i den endelige oppskriften. For valget av 
whisky som er med, finner vi 3 fat fra Clynelish, 1stfill fra 
Cameronbridge, noe blended malt fra Highland og litt 
Linkwood. 
 
Farge: Lys gul 
 
Aroma: Presis, nyansert. På den ene siden, single grains 
fullpakket med notater av vanilje, pekannøtter og 
kokosnøtt. Og på den annen side, single malt med sin lakris, 
nesten jordiske rikdom. I sin endelige blomstring eksotiske 
frukter (guava, persimmon) 
 
Smak: Både kraftig og ustabil. Single grain og single malt 
flettes sammen i perfekt harmoni. Så mye at det er nesten 
umulig å skille dem. Holdes stram av en ypperlig malt 
bitterhet, den utvikler seg med krydder (nellik) og et 
gourmet-notat fra stekeovnen 
 
Ettersmak: Lang, mer salt enn søt, den er også fet (grønn 
oliven). Vanilje er tilstede i alle sine former: 
“bourbonesque”, iskrem, krem, vaniljestang. Lingeri med 
mentol, lakris og moden frukt (Louise Bonne pære). 
 
 
Pris: 495, VH 86011082, 70 cl, 43 % 

https://www.vinhuset.no/search?q=86011082
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Compass Box The Story of the Spaniard 
Skotsk whisky, Blended maltwhisky 
 
For lenge siden reiste Compass Box’s whiskyprodusent, Jon Glaser 
og en venn av ham gjennom Sør-Spania, og stoppet innom hver lille 
landsbybar. På et sted tok en eldre mann på seg å lære dem om de 
lokale Sherry-vinene. De fanget fantasien til Jon Glaser med sin 
nøtteaktige, saltholdige karakter og et enormt stilspekter. Flere år 
senere, da han oppdaget skotsk whisky, ble han gjenkjent med 
Sherry gjennom whiskyer modnet i tidligere sherry-fat, som er kjent 
for de rike, dype smakene de gir. Han har blitt tiltrukket av denne 
whiskystilen siden den gang. Inspirert av en eponymt navngitt 
skreddersydd whisky de nylig blandet for en bar i New York City kalt 
The Spaniard, bestemte Compass Box seg for å utforske denne 
stilen ytterligere for å lage en malt whisky-blanding med sine 
kjerne-whiskyer modnet i spanske Sherry og spanske rødvinsfat. 
 

Farge: Gyllen 
Aroma: Rik, bourbonvanilje, sitronskall. 
Smak: Fruktig, kandiserte kirsebær, kanel, pepper. 
Ettersmak: Lang og krydret, rosin, Panna Cotta. 
 
Pris: 635, VH 86011083, 70 cl, 43 % 

 

Compass Box Stranger & Stranger 

Limited Edition 
Brennevin, Nesten whisky 
 
Denne nye begrensede utgaven av Compass Box har en veldig spesiell smak. 
Faktisk feirer det 10 års samarbeid med designbyrået Stranger & Stranger, som 
produserte design av mer enn 30 flasker til Compass Box. Noen vil si at det er 
helligbrøde, men for John Glaser er tilsetning av 1 år gammel grain sprit (mangler 
2 år på å bli whisky) (i et eksperimentelt amerikansk eikefat) den perfekte 
sammensetningen for å forbedre denne nye, begrensede utgaven av Compass 
Box. Resten er maltwhisky 
 
Farge: Gyllen 
Aroma: Fersk, Granny Smith, eik, plommer, brunsukker. 
Smak: Glatt, vaniljesaus, aprikoser, vanilje fra Madagaskar. 
Ettersmak: Lang og glatt, frukt fra frukthagen, urtetoner. 
 
 

 
 
Pris: 1725, VH 86011087, 70 cl, 46 % 

https://www.vinhuset.no/search?q=86011083
https://www.vinhuset.no/search?q=86011087
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Compass Box Spice Tree 
Skotsk whisky, Blended maltwhisky 
 
Lansert for første gang i 2005, kom Spice Tree tilbake til forkant 
av scenen i september 2009 etter mer enn 3 års fravær. Malten 
som brukes, kommer hovedsakelig fra det nordlige høylandet og 
er modnet i rundt 10 år. 
Resultatet av aldring i 1st- og 2nd-fill amerikanske eikefat, The 
Spice Tree modnes en gang til på heavily charred eikefat laget av 
hundre år gammel Vosges fransk eik 
 
Farge: Gammelt gull 
 
Aroma: Rik og dyp. Notater av korn og moden frukt (eple, pære). 
En rekke krydder (kanel, muskatnøtt), tørket frukt (mandel, 
aprikos) og kandiserte sitrusfrukter (grapefrukt, sitron) innhyllet i 
edelt tre og bivoks. 
 
Smak: Balansert, innhyllende. Dens fruktige (mirabelleplomme, 
plomme) søthet er håndgripelig. Glemt, den relative tørrheten i 
nesen, bitterheten til det maltede bygget, dukker opp igjen. 
Men, bortsett fra å bringe et snev av grønt, har det nesten ingen 
reell innflytelse. Vanilje 
 
Ettersmak: Lang, fast. Krydderne (flere nellik) smelter helt til fine 
toner av eik, vanilje og fersk valnøtt. Kandisert blir sitrusfrukten 
mye friskere og saftigere. Punktert av gjennomskinnelige 
blomster (lime blomstre) og urteaktige (mynte) notater. 
 
Pris: 665, VH 86011084, 70 cl, 46 % 

  

https://www.vinhuset.no/search?q=86011084
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Compass Box Rogue's Banquet 
Skotsk whisky, Blended whisky 
 
Single malt fra Miltonduff-destilleriet var blant prøvene 
vi fikk i begynnelsen av 2019. Modnet 25 år i hogshead-
fat, og avslørte aromaer av karamell, stekte nøtter og 
søte krydder. Til å bli blandet med denne fantastiske 
single malt valgte Compass Box single grain whisky fra 
North British, også 25 år gammel. Glatt og saftig som 
kokosnøttkrem, de er rike på toner av vanilje og 
karamell. Et enkelt fat fra destilleriet Clynelish forbedrer 
den delikate, tropiske karakteren til denne blandingen. 
Bare 5% av denne whiskyen i blandingen ble brukt til å 
skape den perfekte fusjonen mellom kornintensiteten til 
Miltonduff og glattheten til North British. Destillert i 
1994, er denne tredje whiskyen også modnet i 25 år. 
 
Farge: Gyllen 
 
Aroma: Elegant, saltet smør, mango, ananas, kanel. 
 
Smak: Glatt, vaniljesaus, bourbonvanilje, pasjonsfrukt. 
 
Ettersmak: Lang og nydelig, hasselnøtt, karamell, toffee. 
 
 
 
Pris: 1845, VH 86011085, 70 cl, 46 % 

  

https://www.vinhuset.no/search?q=86011085
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Compass Box Affinity 
Brennevin, Whisky og calvados 
 
Skottland og Normandie; hjemmet til Calvados, 
ligger bare 500 miles fra hverandre; begge 
nordeuropeiske, har et kult maritimt klima. Deres 
høyt prisete jordbruksavlinger, henholdsvis bygg og 
epler, har en lang, delt historie om bruk sammen, 
spesielt i baking. De gir en klassisk kombinasjon av 
smaker som vi alle er kjent med. Compass Box har 
blandet Calvados med skotsk whisky hjemme og i 
blandingsrommet i mange år, trollbundet av deres 
komplementære kvaliteter. En av verdens største 
brennevin, dessverre er Calvados også en av de 
minst verdsatte. Affinity gir munnbelegget tekstur 
og moden duft av Calvados, og samarbeider med 
den rike krydder og malt aromaer av skotsk whisky. 
Disse to brennevinene har virkelig en tilhørighet for 
hverandre. 
 
Farge: Gyllen 
 
Aroma: Rikelig, bakt eple, kanel, nellik. 
 
Smak: Glatt, vaniljekrem, cider, Tarte Tatin, muskat. 
 
Ettersmak: Lang og intens. Søte krydder, frukthage. 
 
 
Pris: 1145, VH 86011086, 70 cl, 46 % 
  

https://www.vinhuset.no/search?q=86011086
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Compass Box Hedonism Felicitas 
Skotsk whisky, Blended grainwhisky 
 
Hedonism Felicitas er whiskyen som markerer den første blenden og tappingen for 20 år 
siden. Inspirert av den moderne praksisen med å gi platina til 20-årsjubileum, valgte de å 
sette Hedonism Lady i dette edle metallet. De har også forestilt seg de eksentriske 
gjenstandene som dukker opp fra hodet hennes, og forbedrer inntrykket av tropisk frodighet 
som gjenspeiler lagene av frukt og krem i whiskyen. 
Da Compass Box startet sitt tredje tiår, var det bare hensiktsmessig 
at Hedonism Felicitas skulle trekke sammen tre whiskyer, destillert 
i hver sitt tiår. 
Den største komponenten er whisky fra et destilleri som sjelden 
sees på Compass Box; Strathclyde. Destillert på 1980-tallet, den 
har en grasiøs vaniljekrem og fruktintensitet. Whisky fra North 
British Distillery, produsert på 1990-tallet, leverer pasjonsfrukt, 
kardemomme og kokosnøtt, mens whisky destillert på det nå 
lukkede Port Dundas Distillery i 2001 gir søtt trekrydder, karamell 
og honning. 
 
Farge: Lys gyllen 
 
Aroma: Kremhet er umiddelbart åpenbar med yoghurt og 
kokosnøtt. Inntrykk av karamell og vanilje fletter seg sammen før 
kardemomme og mandelnotater dukker opp 
 
Smak: En deilig vekt på ganen: full, men livlig. Smaker av 
muscovadosukker og søte grønne frukter belegger tungen. 
 
Ettersmak: En myk og mild finish, fullpakket med kremaktig 
karamell, blekner sakte. 
 
Kommentar: Server i et bredt glass med vinglass for å oppleve 
krembølgenes kjennetegn. Å legge til en enkelt isbit vil fortynne 
whiskyen sakte, og avsløre smaksrike aromaer og subtil fruktighet. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pris: 1690, VH 86011080, 70 cl, 53 % 

  

https://www.vinhuset.no/search?q=86011080
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Amrut Fusion 
Indisk whisky, Single malt whisky 

Ikke kaldfiltrert, ikke tilsatt farge. Indisk bygg og maltet bygg 

fra Skottland. Begge brukt til å lage destillater og modnet i over 

4 år, før de er blandet, og modnet sammen i over 3 måneder før 

de blir Fusion. 

 

 

Farge: Gyllen. 

Aroma: kompleks bygg-sukker, mykt røyket. 

Smak: røyk, sherry, eiket vanilje, 

sjokolade, fruktig 

Ettersmak: Varm og dvelende, som å bite 

i "butterscotch"-godteri 

 

 

 

 

Pris: 575, VH 86010059, EPD 4803789, 70 cl, 50 % 

 

 

Amrut Kadhambam 
Indisk whisky, Single malt whisky 

Ikke kaldfiltrert, ikke tilsatt farge. Først lagret 

som Amrut Single Malt, deretter 

avslutningslagret på ex-Oloroso sherry, ex-

brandy og ex-romfat. "Kadhambam" er det 

tamilske ordet som tilsvarer det engelske 

"blended" 

 

Farge: Gyllengul 

Aroma: Blomster, honning, nøtter, eik, vanilje, citrus og tropisk frukt 

Smak: Karamellisert frukt. Antydning røyk og krydder. Kompleks og lang 

slutt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pris: 1119, VH 86010171, EPD 4803805, 70 cl, 50 % 

  

https://www.vinhuset.no/search?q=86010059
https://www.vinhuset.no/search?q=86010171
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Amrut Naarangi 
Indisk whisky, Single malt whisky 

Et meget vellykket eksperiment av Ashok. Amrut Single Malt lagret i 3 år 

på ex-bourbon med avslutningslagring i ex-Olorosofat fra Spania. 

Sherryen var tilsatt skall fra appelsiner fra Madikeri i India, og lå i 2 år 

før Naarangi fikk overta fatet. 

Farge: Gylden 

Aroma: Lett ristet eik. Appelsinskall. Tørre blader. Rik sherry. 

Sjokolade. Mynteblad. Kanel. Muskat. Jute-bag. Vanilje. Denne har en 

superrik nese og appelsin er ganske fremtredende, men heldigvis 

overstyrer den ikke. Amrut-nese er sjelden feil, og det er heller ikke dette. 

Smak: God vekt. Fin kropp. Dekker munnen med sjokolade. Kanel. 

Appelsin igjen. Men mer av en appelsinkake denne gangen. Eik. Svart 

pepper. Ingefær. Dette er en fin vri. 

Ettersmak: Ekstremt lang. Fet. Kanel på leppene. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pris: 1085, VH 86010444, EPD 5298328, 70 cl, 50 % 

 

Amrut raj igala 
Indisk whisky, Single malt whisky 

Indisk whisky, Single malt whisky 

Raj Igala - King of Eagles, er lagret i ex-bourbon fat 

Aroma: Kremet fersken med en bølge av appelsin-muskmelon og 

karamellmousse 

Smak: Først fruktig og en miks av søtt og salt med litt sitrus som heller mot 

appelsin. Litt fet og tyktflytende. Så en blanding av fersken og honning i en 

perfekt miks. Til slutt litt sort pepper. 

Ettersmak: Lang, herlig søt finish, så tørr og litt røyk 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pris: 449, VH 86010466, EPD 4832903, 70 cl, 40 % 

  

https://www.vinhuset.no/search?q=86010444
https://www.vinhuset.no/search?q=86010466
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Amrut Portonova 
Indisk whisky, Single malt whisky 
 
Amrut Indian Single Malt modnet i Port Pipes 
 
Farge: Gylden 
 
Aroma: En tykk pudding i nesen; frukt og karamell har 
smeltet sammen til en suppe som er litt over-eiket; brent 
eplepai; 
 
Smak: Dette er egentlig en portpipe-sandwich ... og det 
kjennes. Den krydrede, syltetøyaktige frukten er flettet inn i 
en stor mengde karamell mens den eikeaktige saltheten får 
smaksløkene til å skikkelig trigge 
 
Ettersmak: Lang, massiv eik med ganske tydelige spor av de 
nye fatene kan merkes. Mer kakao fargetone når den 
utvikler seg. Til slutt kommer det noen muscovadosukker for 
å erstatte bærfruktene; 
 
 

 

Pris: 860, VH 86011064, 75 cl, 48 % 

Amrut Intermediate Sherry 

Matured 
Indisk whisky, Single malt whisky 
 
Ikke kaldfiltrert, ikke tilsatt farge. Har vært lagret først på virgin/bourbon 
casks, mellomlagret på spanske Oloroso sherry butts, før avslutning på 
bourbon fat. 
 
Farge: Dyp gyllen 
 
Aroma: Litt sherry. Kirsebær, bringebær, appelsin, roser 
 
Smak: Sitrus, krydder, aromatisk, appelsinmarmelade 
 
 
Pris: 850, VH 86011000, 75 cl, 46 % 

  

https://www.vinhuset.no/search?q=86011064
https://www.vinhuset.no/search?q=86011000
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Spirit of Hven Organic Gin 
Gin, Organisk gin 

Økologiske urter og kornsprit. Ferske urter har lagt i kornsprit 

lagret på eikefat i 2 døgn for destillasjon. Hele produksjonen er 

økologisk sertifisert, og produksjonen ekte håndarbeid. 

Farge: Vanilje. 

Aroma: Sitrus, distinkte noter av Mauritisk bourbonvanilje og 

cassiabark. Friske svenske einer gir en rund karakter, 

velbalansert med kardemomme og calamusrot. Innslag av malt. 

Vanilje, anis og kardemomme.. 

Smak: Rund og krydret. Lakris og kuttet høy. Sitrus. Sichuan 

pepper. Anis og Guinea pepper gir struktur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pris: 385, VH 86010390, EPD 4831434, 50 cl, 40 % 

 

Spirit of Hven Organic Vodka 
Vodka, Organisk vodka 

Råstoffer: Økologisk hvete, gjær og vann. 

Håndarbeidsvodka med kun økologiske ingredienser, lagret på 

eikefat. Destillert i enkeltpanner av kobber 

Farge: Elfenben 

Aroma: Rund, kremet. Vanilje, lakris og hvete. Hint av kokos 

Smak: Oljet, vanilje. Sødme, korn og hint av pepper 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pris: 339, VH 86010391, EPD 5298310, 50 cl, 40 % 

  

https://www.vinhuset.no/search?q=86010390
https://www.vinhuset.no/search?q=86010391
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Tycho’s Star 
Svensk Whisky , Single malt whisky 

Urøykt Pale Ale malt, sjokolademalt og kraftig røykt whiskymalt, 

gjær og vann. Lagret på fat av 3 eiketyper, Quercus Muehlenbergii, 

Quercus Petrea og Quercus Robur. Hele prosessen økologisk 

sertifisert 

Farge: Gylden 

Aroma: Herlig fruktighet balansert med mykt røkpreg. 

Kompletteres med kokos og mandel. Med vann kommer litt fra 

sjokolademalten og røken blir litt rundere. Fruktigheten dempes og 

går mot modne epler og litt lakris. Honning og cola, søt vin og en 

våt sommerbrygge 

Smak: Frisk, tydelig røkighet, malt, sødme fra den amerikanske 

eiken balanseres med bitterheten fra den franske. 

Ettersmak: Balansert med middels lang ettersmak, myk 

oljeaktighet 

 

 

 

 

Pris: 570, VH 86010538, EPD 4831442, 50 cl, 41,8 % 

 

Spirit of Hven Navy Strength Gin 
Gin, Organisk gin 

Brygg fra hvete, korn og rug destilleres til 96 % og lagres i 2 år på 

eikefat. Tilsettes så krydder og annet som ligger 1 døgn. Ny destillasjon 

med flere ingredienser 

 

Farge: Klar 

Aroma: Enebær og sitrus, vanilje og lakris. Urter og koriander 

Smak: Kraftig, men snill. Lakris, syre og sødme fra eikefatene 

Ettersmak: Lang ettersmak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pris: 480, VH 86010539, EPD 4831459, 50 cl, 57,1 % 

  

https://www.vinhuset.no/search?q=86010538
https://www.vinhuset.no/search?q=86010539
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Hven Organic Aquavit 
Akevitt, Fatlagret akevitt 

Denne Aquavit er den eneste i sitt slag. Det er håndlaget 

med de beste sertifiserte organiske råmaterialene. Den 

opprinnelige økologiske kornspriten får modnes på eikefat 

både før og etter siste destillasjon, sammen med blomster 

og krydder, noe som gir ekstra dyphet med toner av 

karamell og vanilje. Duften av nymalt kaffe sniker 

forsiktig bak de friske urter, virkelig unikt. 

Den unike destillasjonsprosessen i de små kobberkjelene 

på Hven gir en søthet som i kombinasjon med de friske 

smaker resulterer i en kjærlig kombinasjon av varm 

sommerbris og nyklipt plen. 

Bare de aller beste økologisk dyrkede appelsiner og 

sitroner er valgt for å bidra med sin smak, og gir en oljet 

sitrus som holder sammen smaken, lukten og kroppen i 

spriten. 

Spirit of Hven Organic Aquavit kan serveres som en snaps 

for en kald forrett, over is med en appelsinbåt eller hvorfor 

ikke bare rent i et glass med litt vann. Nyt det med noe salt 

mat. 

Dette er en unik Aquavit som gir deg en helt ny måte å se 

på smakssatt snaps, med myke aromatiske toner og lang 

ettersmak. 

Det endelige produktet blir tappet på flaske og vokset for hånd på plass ved 40 vol% uten 

kull- eller kjølefiltrering, ingen fargetilsetning eller andre tilsetningsstoffer. 

Hver flaske er nummerert og kontrollert før godkjenning 

 

Farge: Gylden 

Aroma: Kummin, bær fra Johannesurt, sitron- og appelsinskall, juleduft? 

Smak: Eik, pepper, krydder, vanilje, fudge og karamell, honning 

Ettersmak: Lang myk og lett ettersmak med honning 

 

Pris: 385, VH 86010771, EPD 5298435, 50 cl, 40 % 

  

https://www.vinhuset.no/search?q=86010771
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Port Askaig 8 yo 
Skotsk whisky, Single malt whisky  

«Port Askaig» er et utvalg av Islay single malt Scotch whisky 

som uttrykker den unike ånden av Islay og dets folk. Plassert på 

nordkysten av øya, har port Askaig vært inngangsporten til Islay i 

hundrevis av år. Det virket riktig å navngi whiskyen vår etter 

dette magiske stedet. Så lenge det ikke er noen destilleri i Port 

Askaig, gir det oss muligheten til å velge spesielle fat fra 

destillerier rundt på Islay og skape en rekke uttrykk. 

Kjerneuttrykket i serien Port Askaig finner du i 8 yo. Den myke, 

søte peat-karakteren gjør den til den perfekte introduksjonen til 

øya Islay. Modnet i refill- amerikansk eik. Karakteren av spriten 

skinner gjennom, noe som gir for en mild, røykfylt, dram du 

gjerne vil ha mer av 

Aroma: Frisk, ren og levende med toner av sitronolje og 

sjøsprøyt. Røyken er mild men forlokkende, minner om treglør 

og kull, et bål på stranden som akkurat har gått ut. 

Smak: Rik sitrusfrukt og salt bakt makrell. Klassisk Islay torv er 

blandet med en subtil honningsødme mens en urtekarakter i 

bakgrunnen gir balanse. 

Ettersmak: Maltsukker henger igjen ettersom sot og røyk 

forsvinner og etterlater ganen ren og klar for en ny slurk. 

 

Pris: 560, VH 86010868, EPD 5479050, 70 cl, 

45,8 % 

Port Askaig 100 Proof 
Skotsk whisky, Single malt whisky  

 «Port Askaig» er et utvalg av Islay single malt Scotch whisky som uttrykker 

den unike ånden av Islay og dets folk. Plassert på nordkysten av øya, har port 

Askaig vært inngangsporten til Islay i hundrevis av år. Det virket riktig å 

navngi whiskyen vår etter dette magiske stedet. Så lenge det ikke er noen 

destilleri i Port Askaig, gir det oss muligheten til å velge spesielle fat fra 

destillerier rundt på Islay og skape en rekke uttrykk. 

«100 Proof» er en klassisk Islay whisky, og en peaty dram for hverdagen. 

Dette er en Islay single malt på fatstyrke med noter av søt frukt, torvrøyk og 

mineraler. 

Farge: Strågul 

Aroma: Rik, med en kjøttfull røyk, som står i kontrast til den lyse fargen. 

Fersk, kokt skinke og brennende stokker går sammen med en myk 

kystkarakter av sjøsprøyt og steinete dammer. 

Smak: Skarp og steinete utgangspunkt, med et intenst mineralpreg som raskt 

blir til søt og melkeaktig kaffe, melkesjokolade og krydret kanel knask. 

Krydderet vokser, og legger lakris og stuete epler med kanel, sammen med en 

tung røyk av trekull. 

Ettersmak: Søt, krydret og veldig lang. Kanel-krydret sjokolade blir 

langsomt til tørket eple. 

 

Pris: 695, VH 86010869, 70 cl, 57,1 % 

https://www.vinhuset.no/search?q=86010868
https://www.vinhuset.no/search?q=86010869


 
Siorsan 2020-10 H 
 

Daracha Siorsan –2020-10 H Side 16 
 

Akashi Single Malt Whisky 3 yo Sake cask 
Japansk whisky, Single malt whisky 

Akashi single malt modnet i ex-Sake-fat i 3 år. Sake-en er også fra Eigashima White Oak 

Farge: Gyllen 

Aroma: Delikat - byggmalt og blomster 

Smak: Forfinet - eik og korn 

Ettersmak: Søt - frukthage 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pris: 985, VH 86010887, 50 cl, 50 % 

  

https://www.vinhuset.no/search?q=86010887
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Cognac Jean Fillioux Cask 75 Grande Champagne TTG 4.0 
Cognac, Cognac Brut 

 Eieren av Pouyade Estate, Maison JEAN Fillioux produserer konjakker kjent over hele 

verden, spesielt for sine svært komplekse Rancio. "Lokalisert høyt for å nå himmelen» Kan 

man lese på mottoet man finner på våpenskjoldet til denne 25 hektar store eiendom som ligger 

i Juillac le Coq, i hjertet av berømte Grande Champagne Terroir. På vidunderlig vis fremmes 

stilen av konjakker produsert av denne familien i fem 

generasjoner, denne versjonen har imponerende kraft og 

robusthet. Med utrolig eleganse, paletten av smaker og 

aromaer er utviklet over ti år. En entusiastisk motstand mot 

tidens tann for å bedre fremheve sin tidløse karakter 

 

Farge: Dypt polert gull med en anelse av kobber 

Aroma: Mektig og rik. Den første lukten begynner med å 

avsløre masse krydder, pepper, stjerneanis og nellik. Så, 

kandiserte frukter, aprikos og appelsin, og berusende 

blomster, mimosa og freesia fyller luften. Den vakre 

paletten utvikler gradvis noter av stuet drue og kirsebær i 

brandy, blodappelsin og russisk skinn bringer enda mer 

kompleksitet og dybde. 

Smak: Fyldig og frisk. Med det samme, selv om 

blodappelsin er tilstede, har mørk sjokolade tatt plassen til 

russisk lær. Veldig kjøttfullt, den inviterer oss til å bite i 

hele klaser av vidunderlig saftige druer. På midtganen, revet 

ingefær og kandisert sitron skaper en stram og styrkende 

ryggrad for smak av plomme, ristet valnøtt og vill fersken. 

På slutten er det honning av lyng, kalk og blomster, edelt 

tre, bivoks og berusende sandeltre 

Ettersmak: Rik og konsentrert. Den er utpreget fruktig med 

korinter, rosin og fersk fiken. På starten av finishen er der 

også sedertre og furu. Kakaopulver dekker deretter gradvis 

alt, noe som gir slutten av smaken en spesielt raffinert 

tekstur. Som en signatur legges jordbær, bringebær, mango 

og persimmon til kurven av frukter funnet på den 

aromatiske finishen. Det tomme glasset har menthol, krydret 

muskat, kaffe og et delikat eikepreg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pris: 1195, VH 86010953, 70 cl, 44 % 

  

https://www.vinhuset.no/search?q=86010953
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Cognac Fine Champagne TTG  
Cognac, Cognac Tradisjonell 

Boinaud-vingården ligger i Angeac Champagne, og har tilhørt 

den samme familien siden 1640. Vingården er plantet med Ugni 

Blanc og Colombard og spenner over 410 hektar. Produsert med 

en blanding av Petite og Grande Champagne, er denne ""veldig 

overlegne gamle bleke"" cuvée mye mer enn bare en drink etter 

middagen. Den er også designet for å brukes i cognac-baserte 

cocktailer som Vieux Carré. Med frukt, honning og delikat 

trevirke i aromepaletten, strømmer det over med eksotisme på 

ganen, og blir stadig mer urovekkende, før dets blomsterkarakter 

gradvis får overtaket. Med sin ekstremt delikate tekstur tar 

finishen fantastisk modne høsttoner (skogbunn). 

 

Farge: Polert gull med glitter av kobber 

Aroma: Frisk og rik. Den deilige honningaktige limeblomsten 

første nese gir også vanilje og fruktig aprikos, hvit drue. Tillatt 

den å puste, den får et fint lag med tørket frukt (mandel, valnøtt) 

og kvaliteten på treverket. Den  aromatiske paletten utvikler hint 

av jord og safran. Neste; tertiære aromaer av kandisert frukt 

(appelsin, pære) dukker gradvis opp. 

Smak: Livlig, utmerket. Det veldig eksotiske (guava, persimmon) 

angrepet er også sirupaktig (hardt godteri). Empyreumatisk 

(sedertre, furu), litt etter litt blir den edelt krydret (kardemomme) 

og forfriskende urteaktig (mynte-te). Den veldig uvanlige 

midtganen er da vanilje, ristet kaffe og fruktig (plomme, 

Mirabelle plomme). Enden av ganen er floral (syrin, rosenblad). 

Ettersmak: Lang, velbalansert. Med samme friske uttrykk tar 

avslutningen oss til en skog for å samle søte kastanjer. Denne 

gangen får kardemomme frem den edle munnfølelsen. 

Guddommelig velduftende (kalkblomst, verbena). Det tomme 

glasset er preget av noter av drueblomst. Mye senere innhyller 

bourbon-vanilje smaksløkene i et uflyktig og litt tanninsk belegg. 

 

 

 

 

Pris: 599, VH 86011063, 70 cl, 44 % 

  

https://www.vinhuset.no/search?q=86011063
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Diverse glass 
Vi har nettopp fått inn ny forsyning med glass. Noen liker blindsmakinger med farget glass, 

for å kortslutte en av sansene sine.  

Når du skal skjenke de skikkelig eksklusive whiskyene 

eller cognacene, kan kanskje et Glencairn krystallglass 

være tingen? 

Glencairn Cut Crystal Whiskyglass 
Pris: 220,  DAR_9038 

Samme størrelse som Glencairn Whisky Glass, men 

dette er i krystall. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cobalt Blå Glencairn Copita 
Pris: 64,  DAR_9039 

Anbefaler å vaske disse for hånd 

 

Glass og sånt bestiller du direkte hos oss på bestilling@daracha.no  
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Sistesiden   
Du finner masse «greier» til den gode drammen din på websidene våre. 
 
For mer info, send en epost til info@daracha.no 
 
Litt info om de forskjellige destillerier, tappere og bryggerier, samt alle våre produkter med mer info 
og smaksnotater, finner du på daracha.no 
 

 

Med hilsen 
 
Daracha AS 
 
 
 
Nils A, Johannessen      Sigurd Olav Belsnes 
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